PSZB gyűlés jegyzőkönyv 2021.11.11
Helyszín MÍSZ iroda
Résztvevők: Gajdos Csaba, Máté Gyöngyi, Windischmann Mercédesz, Vánky Sebastian
Napirendi pontok:
1. Pálya versenyrendszer felépülése 2021-től
Egyetértettünk abban, hogy az iskolaprogramnak folytatódása szükséges lenne covidos leállás után,
utánpótlás toborzás, nevelés céljából. Erre, illetve a már egyesületeknél lövő fiatal íjászoknak
kellenek kezdő szintként a SIB versenyek.
A középhaladó fiataloknak az U14 versenyei, a haladóknak pedig a régiós és központi versenyek
kínálnak lehetőséget.
Nemzetközi versenyek belépő versenye a Central European Cup, CEC. 1, maximum 2 napos verseny.
Szabad nevezés.
Nemzetközi versenyek: WAE és WA versenyek. 8-10 napos versenyek. Szintekhez kötött nevezés és
finanszírozás.
Alapszint:
Suli Íjász bajnokság SIB
Csak nem minősült íjászok vehetnek részt.
SIB döntő dátuma: Június 12
Középhaladó szint:
U14-s bajnokság
Minősült és nem minősült 14 év alatti gyermek és serdülő korosztályúak versenye.
Haladó szint:
A régiós és központi versenyek
Közép Európa Kupa (CEC)
Válogatott szint:
Nemzetközi versenyek (WAE, WA)
Döntés: A versenyrendszer szintjei:
Alapszint: Suli Íjász bajnokság SIB, középhaladó szint: U14-s bajnokság, haladó szint: A régiós és
központi versenyek, Közép Európa Kupa (CEC)
Válogatott szint: Nemzetközi versenyek (WAE, WA)

Pálya versenytervezet 2022
Terem versenyekre nagy az érdeklődés a szakágak kinti versenyeinek téli korlátai miatt. Nem indokolt
a kötelező részvétel az OB részvételhez, ami korábban a régiós létszám erősítése miatt volt
bevezetve, 2021-ben sem volt kvalifikáció a WA terem OB-ra a Covid miatt, az IFAA-re sohasem volt.
Terem versenyek: 2021. Novembertől kezdődik a szezon és Márciusig tart.
Minden a MÍSZ naptárban megjelenő verseny minősítő verseny.
Döntés: nem kell kvalifikálni a 2022 WA és IFAA Terem OB-ra.
A versenyek pályázhatóak tagegyesületeink részére.
A Terem OB-k időpontja Márciusban, amikor a szervező teremhez tud jutni.

Kültéri versenyek:
2 napos versenyek promotálása, mint más szakágakban, de attól függ, hogy a szervező, hogy jut
pályához.
Javaslat:
Az évadnyitó és a régiós versenyek minősítők és GP pontszerzők. OB kvalifikáció minősítő versenyen
meglőtt minimum pontszám alapján.
CEC: Nálunk lesz a döntő, szeptember3-(4) népszerűsítés szükséges itthon.
Döntés:
Évadnyitó: Április 9.
Régiós versenyek: lehetőleg 2 keleten, 2 nyugaton egy közép Magyarországon.
OB 2 napos: Aug 27-28 első nap rangsoroló egyéni és csapatversenynek, majd kieséses forduló,
erőnyerő rendszerben. Második nap délelőtt Gyerek, serdülő OB majd egyéni elődöntők, döntők
végül csapatdöntők.
CEC döntő: szeptember 3-4
Az évadnyitó és a régiós versenyek minősítők és GP pontszerzők. OB kvalifikáció minősítő
versenyen meglőtt minimum pontszám alapján.
Versenyek
régiós
KDR+NYDR
ÉAR+ÉMR
DAR+DDR
BP-PMR

U14+SÍB
U14+SÍB
U14+SÍB
U14+SÍB

központi
U14
SÍB döntő
U14 OB
2. Versenytávok és lőlapméretek
Mellékletben
A változtatások elsősorban az utánpótlás felzárkóztatása jegyében születtek meg. A már ismertetett
verseny szintekkel kapcsolatban harmonizáltuk a versenytávokat és a lőlap méreteket.
SIB – nem történt változtatás (alapvetően a kezdők, és az íjászattal ismerkedők versenye)
- könnyített verseny speciális távokkal és lőlap méretekkel
Itt is kerüljön bevezetésre az új lövésidő. (30mp/vessző)
U14 – nem történt változás a gyermek és a serdülő kategóriáknál:
Javaslat, itt is kerüljön bevezetésre az új lövésidő. (30mp/vessző)
Kieső-, és döntő fordulók a WA szabályrendszere szerint.
Reflex (R) és barebow (B) kategóriában 5x3 vessző, pontegyenlőség esetén 1 vesszős szétlövés szett
rendszerben.
C, HR, LB, TR kategóriákban 5x3 vessző, pontegyenlőség esetén 1 vesszős szétlövés göngyölített
rendszerben.

WA rendszerű versenyek – változás a serdülő távok bevezetésével (a hivatalos pályaíjász
kategóriákra)
- Reflex serdülő 40m – 122-es lőlap, Barebow serdülő 40m – 122-es lőlap, Csigás serdülő 40m
– 80 szűkített lőlap
- 6 vesszős rendszer, viszonylag könnyen integrálható a jelenlegi verseny rendszerbe
Döntés:
U14
- Kieső-, és döntő fordulók a WA szabályrendszere szerint.
- Reflex (R) és barebow (B) kategóriában 5x3 vessző, pontegyenlőség esetén 1 vesszős
szétlövés szett rendszerben.
- C, HR, LB, TR kategóriákban 5x3 vessző, pontegyenlőség esetén 1 vesszős szétlövés
göngyölített rendszerben.
WA rendszerű versenyek – változás a serdülő távok bevezetésével (a hivatalos pályaíjász
kategóriákra)
- Reflex serdülő 40m – 122-es lőlap, Barebow serdülő 40m – 122-es lőlap, Csigás serdülő 40m
– 80 szűkített lőlap
- 6 vesszős rangsoroló

3. WA szabály módosítás lövésre megszabott idő: vesszőnként 30 mp-re csökken a rangsoroló
alatt.
A lövésre engedélyezett idő teljes időtartamát a kilőhető vesszők száma alapján határozzák
meg:
20 másodperc / vessző – team, mix-team, szétlövések, és az egyéni döntők tekintetében,
30 másodperc/vessző – kvalifikációs, reflex, csigás és barebow versenyek rangsoroló
szakaszában, kiesési szakaszban és a szétlövések esetében.
pl. kvalifikációs verseny esetében, ha nem egyedi a szabályozás, akkor 6 vessző /180 mp
Döntés:
A 2022 évadnyitó az első verseny az új WA szabályzat szerint. Lövéseként 30mp és felszerelésekre
vonatkozó változtatások tekintetében is.

4. Íjtípusok rövidítése
A BB rövidítése legyen B Siteri Sándor kérésére, az IANSEO így ismeri, külföldön így használják
Döntés: A BB rövidítése legyen B

5. HU minősítési szintek
Mellékletben
Döntés: A HU minősítési szintek elfogadása.
6. Összesített rangsoroló versenyek súlyozása alapján a Pályaíjász ranglista bevezetése
Döntés: Wenger Attila javaslata és táblázata szerint elkezdjük a Pályaíjász ranglista vezetését.

7. A 2022 GP döntő,
Döntés: A 2022 GP döntő csak kieséses fordulókból áll, időpont később.
8. Ruházat
Javaslatok érkeztek ruházattal kapcsolatosan, összességében a döntés tartalmazza a
változtatásokat, javaslatokat.
Döntés:
11.1

Öltözködés:
Egységes egyesületi felső, fehér (rövid)nadrág (normál szabású, vagy bármely színű
sportnadrág, nem farmer anyagú, nem szakadt, feltéve, hogy egyesületenként egységes),
vagy fehér szoknya nőknek, (ha egyesületileg egységes bármely szín megengedett) hossza:
minimum a kinyújtott kar hosszúságának megfelelő.
Sportolói, szponzori szerződéssel rendelkezőknek szponzori felső engedélyezett. Különböző
válogatott pólók használhatók. A nemzeti (A szint) válogatott melegítő csak a pályaíjász
válogatott által használható.
A válogatott ruházaton a szponzorokat a MÍSZ, a WA előírásinak megfelelően gyártatja le,
jeleníti meg. Egyéni felvarrók és ragasztott emblémák nem használhatók.
Lábbeli: zárt sportcipő (olyan cipő, amelyet a köznyelv sportcipőként ír le). Csizma, papucs,
szandál, mezítláb semelyik kategóriában nem megengedett.
Kedvezőtlen időjárás esetén, a körülményeknek megfelelő nadrág, felső és lábbeli
megengedett.
Terepszínű felszerelés, ruházat nem megengedett.
A Bírók a technikai ellenőrzést vagy egyesületeként végzik, vagy az egyesület sportolóit a
megnyitónál egyesület szerint felsorakoztatják, így ellenőrizve az egységes ruházatot. A
verseny az eredményhirdetés végéig tart. A ruházati előírások a verseny elejétől a végéig
érvényesek.
A szabályzat íjtól és korcsoportól független, nincs alóla kivétel.
Egyesületi felső ajánlás: ajánlott a fehér alapú póló gyártása, így nem fordulhat elő, hogy
ugyanolyan, de különböző színű felsőben jelenjenek meg az egyesület versenyzői, az évek
során legyártott sokszínű változat miatt.

Hatály: 2021.11.15
9. WA(FITA) jelvények általános visszavezetése és népszerűsítése.
Gyerekeknél vizsgával összekötve, felnőtteknél meglőtt minősítéshez kötve
Döntés: A PSZB támogatja a jelvények visszavezetését. Kéri a MÍSZ-t, hogy igény szerint
szerezze be ezeket.

